PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAFTAR PERSYARATAN
IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN (IZIN PENJUALAN)
NO

PERSYARATAN

1.

Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop
surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan yang mencantumkan
alamat dan nomor telepon serta faksimili perusahaan dan ditandatangani di atas materai oleh
direksi/pimpinan yang berwenang)

2.

Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli
bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)

3.

Akta pendirian Badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang

4.

Nomor Pokok Wajib pajak

5.

Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan

6.

Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau
batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi

7.

Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau
batubara yang tergali akan dijual

8.

Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

9.

Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
a. Nomor telpon
b. Nomor telp seluler (handphone) dan
c. Alamat surat elektronik (email)
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10.

Persyaratan teknis:
a. Kontruksi publik (perumahan, hotel, dll) dan kontruksi pabrik:
- Izin peruntukan perubahan tanah/izin pemanfaatan tanah
- Izin mendirikan bangunan
- Izin/rekmendasi lainnya yang mendukung kegiatan
- Peta, koordinat dan luasan lahan yang dimohonkan
- Izin lingkungan
- Andalalin dari kepolisian atau rekomendasi andalalin dari dinas pehubungan setempat
- Masterplan dan/atau siteplan
- Keterangan tidak keberatan dari warga setempat akibat adanya kegiatan penjualan komoditas
dilokasi yang dimohonkan yang diketahui dan dicap oleh RT, RW, Desa/kelurahan dan kecamatan
b. Pertanian
- Izin peruntukan perubahan tanah/izin pemanfaatan tanah
- Izin/rekomendasi pencetakan lahan pertanian/izin atau rekomendasi pencetakan sawah dari dinas
pertanian
- Izin mendirikan bangunan
- Izin/rekmendasi lainnya yang mendukung kegiatan
- Peta, koordinat dan luasan lahan yang dimohonkan
- Izin lingkungan
- Andalalin dari kepolisian atau rekomendasi andalalin dari dinas pehubungan setempat
- Masterplan dan/atau siteplan
- Keterangan tidak keberatan dari warga setempat akibat adanya kegiatan penjualan komoditas
dilokasi yang dimohonkan yang diketahui dan dicap oleh RT, RW, Desa/kelurahan dan kecamatan
c. Tanah buangan hasil produksi
- Izin peruntukan perubahan tanah/izin pemanfaatan tanah
- Izin/rekomendasi lainnya yang mendukung kegiatan
- Peta, koordinat dan luasan lahan yang dimohonkan
- Izin lingkungan
- Andalalin dari kepolisian atau rekomendasi andalalin dari dinas pehubungan setempat
- Masterplan dan/atau siteplan
- Keterangan tidak keberatan dari warga setempat akibat adanya kegiatan penjualan komoditas
dilokasi yang dimohonkan yang diketahui dan dicap oleh RT, RW, Desa/kelurahan dan kecamatan
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